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สอง "งบประมาณ 2565" แตละ "มหาวิทยาลัย" ไดเทาไร 

ไขคําตอบ หอม-เหม็น “กลิ่นทุเรียน” ราชาผลไมที่คนทั้งรักและชัง 

 

 “ทุเรียน” ราชาผลไมที่คนไทยตางรูจักกันดี ยิ่งชวงนี้ถือเปนฤดูกาลเก็บเก่ียว ทําใหมีผลผลิตออกมา

มากมาย แต...ถึงจะมีออกมาขายเยอะ แตราคาที่ขายก็ไมคอยโสภาสบายกระเปาสักเทาไร 

 เชื่อวามีหลายคนตั้งคําถามอยูในใจเกี่ยวกับเรื่อง “กลิ่น” ของทุเรียน คนไทย-จีนบางคนที่คุนเคยอาจจะ

รูสึกมันหอมมาก ไดกลิ่นแลวนํ้าลายสอ แตถาหากเปนฝรั่ง (บางคน) ที่ไมรูจักราชาผลไมชนิดนี้มากอน และตองเจอ

กับมันเปนครั้งแรก อาจจะรองอุทาน “นี่มันอะไร...ทําไมมันเหม็นเหมือนซากศพเลย!!” ใชแลว ประเด็นหลักของ

รายงานพิเศษชิ้นนี้ วาดวยเรื่อง “กลิ่นทุเรียน” ที่ทําไมบางคนวาหอม แตบางคนเหม็นถึงขั้นอยูรวมชายคากับมัน

ไมได  

 ทีมขาวไทยรัฐออนไลน ไดมีโอกาสพูดคุยกับ ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี รองคณบดีฝายวิจัยและ

นวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เคยรวมทําวิจัย

ในหัวขอ “การประเมินสารใหกลิ่นของทุเรียนพันธุหมอนทอง โดยเครื่องแกสโครมาโทกราฟและจมูก

อิเล็กทรอนิกส” 

 ผศ.ดร.พิสิฏฐ เลายอนใหฟงวา งานวิจัยชุดนี้ เปนงานวิจัยปริญญาโท ที่ทํางานกับลูกศิษย เจตนารมณของ

งานวิจัยนี้มาจากไดมีการพูดคุยกับเกษตรกร และมีแนวคิดเก่ียวกับการที่เราจะสงทุเรียนสงออกไปยังประเทศ

อังกฤษ ปญหาของทุเรียนก็คือเรื่อง “กลิ่น” ฉะนั้น การทําวิจัยชุดนี้ก็คือเราพยายามหาคามาตรฐานของกลิ่น เพื่อ

มาผลิตบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม ปองกันการสงกลิ่นของทุเรียน 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน ฉบับประจําวันที่ 1 เดือนมิถนุายน  พ.ศ.2564 หนา  มูลคาขาว 180,000.- 
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“ทุเรียนถือเปน ราชาผลไม (King of Fruits) และยังเปน Exotic fruit (ผลไมแปลก) ที่ฝรั่งถือวาเปนผลไมท่ีมีกลิ่น

โดดเดน มีความเฉพาะตัว ไมสามารถกอบปได และสงกลิ่นแรงเปนอันดับตนๆ ของบรรดาผลไมที่มีบนโลกดวย” 

สิ่งท่ีหลายคนอยากรูคือ ทําไมบางคนวามัน “หอม” แตบางคนถึงไมอยากเขาใกลเพราะกลิ่นบอกวา “เหม็น”  

ผศ.ดร.พิสิฏฐ อธิบายวา ความหอมหรือความเหม็นที่เราสัมผัสนั้น มันขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภค  

“ยกตัวอยางเชน เราอาจจะเกิดมาในประเทศที่มีทุเรียน แต first impression บางคนอาจไมเหมือนกัน บางคนได

กลิน่ครั้งแรกหอม แตบางคนไปเจอทุเรียนเนื้อเละแบบ “ปลารา” ก็อาจจะรูสึกเหม็นไปเลย ในขณะท่ีชาวตะวันตก 

คือ พวกฝรั่ง ที่ไมเคยไดกลิ่นทุเรยีนเลย ชีวิตเขาไดกลิ่นแตนม เนย แปง แตพอมาเจอกลิ่นทุเรียน เขาอาจจะรูสึกวา 

นี่มันตัวอะไรกัน...ทําไมมันกลิ่นแรงขนาดนี้” หากจะยังเห็นภาพไมชัด ก็ยกตัวอยางคนที่ไมเคยกินปลาน้ําจืดมาเลย 

พอมากินปลาน้ําจืด อาจจะกินไมได เพราะอาจจะมีกลิ่นโคลน เชนเดียวกัน เสนหของทุเรียน จึงเปนทั้งแงบวกและ

แงลบในเวลาเดียวกัน คนท่ีชอบ เคยไดกลิ่น ก็จะถามหา คนที่ไมชอบ ถึงขั้นเกลียดก็ไมอยากจะเขาใกลมันเลย 

ทําไมทุเรียนถึงสงกลิ่นแรง อาจารยผูเคยทําวิจัยทุเรียน 2 ชนิด คือ ชะนี และหมอนทอง เผยวา จากการทดลองดวย 

เครื่องแกสโครมาโทกราฟ (Gas chromatography: GC) และจมูกอิเล็กทรอนิกส โดยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ จะ

ทําหนาที่จับสารท่ีระเหยออกมาจากทุเรยีน ซึ่งหากเราอยากเขาใจทุเรียนวาสงกลิ่นอยางไร ก็ตองรูคามาตรฐานของ

มันใหได 

 
 จากการทดลองพบวา ยิ่งทุเรียนสุกมากเทาไร มันก็ยิ่งสงกลิ่นมากขึ้น ซึ่งสารที่เราจับไดและเห็นเดนชัดคือ 

ซัลเฟอร (กํามะถัน) จากการทดลองระหวางหมอนทอง และชะนี เราพบวา ทุเรียนพันธุชะนี จะมีสารซัลเฟอร
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มากกวา ก็คือ สงกลิ่นมากกวา โดยเราไดทําการทดลอง 2 แบบ ประกอบดวย เชิงคุณภาพ คือ ชนิดของสารที่ให

กลิ่น และเชิงปริมาณของสารใหกลิ่น ซึ่งนอกจาก ซัลเฟอรแลว ยังมี เอสเทอร คีโตน อัลดีไฮด และก็แอลกอฮอล 

“เวลาเราปอกทุเรียนที่ยังไมคอยสกุ เราจะเห็นมันเปนแปงๆ เขาจึงนิยมเอามาทอดกินกัน แตเม่ือมันเริ่มสุก แปงจะ

ถูกเปลี่ยนเปนน้ําตาลทําใหหวานขึ้น กรดตางๆ มันก็จะทําใหเกิดกลิ่นที่สําคัญของทุเรียน ซึ่งท้ังหมดคือ Organic 

Compound (สารประกอบอินทรีย)” 

 จากการทดลองดังกลาว ทําใหเราไดคําตอบเรื่องคามาตรฐานการสงกลิ่น โดยใชเครื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกส 

และจมูกมนุษย ซึ่งจมูกอิเล็กทรอนิกส เราไดคาตัวเลขมา ในสวนของจมูกมนุษย ทําใหเรารูวาตัวเลขเทานี้ทําใหเรา

เริ่มไดกลิ่น...นี่เองคือคําตอบ เราจึงนําไปคิดคนบรรจุภัณฑที่นํามาใชกับทุเรียน สามารถใชและนําสงออกไปยัง

ตางประเทศได โดยที่ไมรบกวนคนอ่ืนภายในหองโดยสาร...ซึ่งการทดลองดังกลาวก็ผานมาเกือบ 10 ปแลว (ที่มา

ของการทดลองทุเรียนแค 2 พันธุ คือ ชะนีกับหมอนทอง เพราะสมัยนั้นทุเรียนพันธุอ่ืนๆ ยังไมเปนที่รูจกั) 

 รองคณบดีฝายวจิัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ยังพูดถึงเหตุผลที่ทุเรียนถกูปรับแตงสายพันธุใหมีกลิ่น หรือไมมีกลิ่นดวย โดยมี 2 เหตุผล... 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพของผลไมไทย มีอยูมาก ซึ่งพันธุของทุเรียนก็มีหลายพันธุ ซึ่งบางพันธุเปนพันธุพื้น

ถิ่น เชน กระดุม กานยาว กระจิบ หรือ หลงหลิน เปนตน ซึ่งมีการปรับปรุงพันธุตามพื้นที่ สภาพอากาศ ภูมิประเทศ 

2. วิวัฒนาการทางการเกษตร หากยอนไปตั้งแตยุคโฮโมเซเปยนส (Homo Sapiens) คือ มนุษย จะเปนผูเลือกสรร 

สิ่งไหนที่มนุษยไมชอบก็จะปลอยทิ้ง ฉะนั้น นี่คือ การคัดเลือกใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมนุษยเปนหลัก เชน 

อยางคนมาเลเซีย เขาชอบกลิ่นแรง ก็จะทําใหเปนแบบ “ปลารา” หนอย หรือบางคนไมชอบกลิ่นแรง ก็จะถูก

พัฒนาขึ้นมา รากเหงาของทุเรียน มีพบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนประเทศที่ใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

คือ ไทย กับ มาเลเซีย แตประเทศอ่ืนๆ เชน อินโดนีเซีย ก็มี แตไมใชพืชเศรษฐกิจ ทุเรียนพืชเศรษฐกิจ ท่ีตอง

วางแผนถึงยั่งยนื 

 ในชวงทาย ผศ.ดร.พิสิฏฐ ใหความเห็นที่นาสนใจวา ที่ผานมาเราใหความสําคัญกับการสงออก ซึ่งตลาด

สําคัญคือ “จีน” แตปจจุบัน ตลาดทุเรยีนจีนไดเขามารุกในประเทศไทย ถึงขั้นรับซื้อเอง (เปดลง) ก็มี 

 เมื่อเปนแบบนี้ เกษตรกรในบานเราอาจจะไมไดรับประโยชนโดยตรง คําถามคือ จะทําอยางไร จะทําให

เกษตรกรไดรับผลประโยชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย สิ่งท่ีอยากจะแนะนําคือ เราตอง “ลด ละ เลิก” มองแบบ “ตัว

ใครตัวมัน” แตเกษตรกรตองหันมาคุยถึง Value Chain (แนวคิดหวงโซคุณคา) 

“ทําอยางไร จะกําหนดระดับคุณภาพที่ถูกตอง จะใชเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม ดังนั้น สิ่งที่ควรทําคือ 

เราตองปลูกตาม demand (ความตองการ) ไมใชปลูกตามอําเภอใจ ฉะนั้น การจัดการตองมีสัดสวนท่ีชัดเจน เชน 

ขายเปนลูก ขายเฉพาะเนื้อทุเรียน หรือขายแบบปรับแตงพรอมบริโภค สิ่งสําคัญคือ เราตองรูความตองการทุเรียน

แตละชนิด วามีมากนอยขนาดไหน และผลิตออกมาตาม demand หากเรามีฐานขอมูลตรงนี้ ก็จะเปนการเพ่ิม

มูลคาใหกับทุเรียนของไทยไดมหาศาล” ผศ.ดร.พิสิฏฐ กลาวทิง้ทาย 



 

 6/1/2021 7:05:16 AM 

4 
 

  


